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Uriel e Asas Incríveis para Voar 

6 de Setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

jangada de suas promessas às quais nos apegamos. Não sei o que dizer             

esta manhã, exceto agradecer por trazer de volta o nosso ninho. Este é             

um segundo lar para muitos, incluindo nós, e oferece uma maravilhosa           

“ciber-companheirismo”. 

No passado, você sempre colocou uma música na minha cabeça que se            

repete várias vezes ao acordar. Isso aconteceu novamente esta manhã e           

foi uma música que eu lembrei da minha infância. Quando eu tinha cerca             

de oito anos de idade, meus pais constantemente tinham o rádio ou o             

toca-discos. 

A música era a nossa principal forma de entretenimento, pois não           

podíamos comprar uma televisão. Como resultado, não era incomum que          

a música tocasse em nossa casa por dez horas ou mais por dia. Bem, a               

música na minha cabeça esta manhã é uma canção de Jimmy Cliff            

chamada "Sentado aqui no limbo" (1971). 

Esta é uma música difícil para mim, pois traz tantas memórias dolorosas            

e alegres, todas ao mesmo tempo. Lembro-me de ouvir essa música           

depois que meu padrasto se suicidou em 1975 e se perguntou se ele             

estava preso em algum lugar entre o céu e o inferno. 

Eu realmente não sabia a resposta para isso, já que eu não estava             

engajado e Deus era realmente estranho para mim. Eu não me lembro de             

ter visto uma Bíblia em nossa casa. Hoje foi o primeiro dia em que eu               

realmente escutei todas as letras dessa música ... 

Jimmy Cliff - Sentado aqui no Limbo (1971) 

Mas eu sei que não vai demorar, sentado aqui no limbo, como um             

pássaro sem um canção. Bem, eles estão resistindo, mas eu sei que            

minha fé me levará adiante. 

Sentado aqui no limbo, esperando os dados rolarem, sim, agora, sentado           

aqui no limbo, tenho algum tempo para procurar minha alma. Bem, eles            

estão resistindo, mas eu sei que minha fé me levará adiante. 

Não sei onde a vida vai me deixar, mas sei onde estive. Não posso dizer o                

que a vida vai me mostrar, mas sei o que vi. Tentei minha mão em amor                

e amizade, mas tudo o que passou e se foi. Esse garotinho está se              

movendo. 

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-299/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-299/


Sentado aqui no limbo, esperando a maré fluir. Sentado aqui no limbo,            

sabendo que tenho que ir. Bem, eles estão resistindo, mas eu sei que             

minha fé me levará adiante. 

Eu não sei onde a vida vai me levar, mas eu sei onde estive. Não sei o                 

que a vida vai me mostrar, mas sei o que vi. Tentei minha mão em amor                

e amizade que já passou e agora é hora de seguir em frente. 

Vai me levar agora. Enquanto isso, eles estão resistindo, mas sei que            

minha fé me guiará. Sentado no limbo, limbo, limbo (x3). Enquanto isso,            

eles estão resistindo, mas eu sei que minha fé me guiará. 

Pai, é assim que nos sentimos agora, todos nós! Nós precisamos de você!             

Nós procuramos respostas por você, pois não sabemos o que fazer. Nós            

sabemos disso ... não temos capacidade de abrir a porta que eu vi no              

espiritual. Quanto ao natural, há apenas a promessa da porta. Eu chorei            

muito ontem. Talvez seja o meu jejum. Hoje é dia 33. Enquanto eu             

estava violentamente doente ontem à noite, me senti melhor depois de           

ficar doente. 

Eu estava lendo notícias locais, nacionais e mundiais recentemente e          

fiquei em choque com a rapidez com que o mundo mudou. A notícia é tão               

chocante agora como a onda do mal agora está verdadeiramente          

varrendo a Terra como um tsunami. Oh Pai, eu quero tanto que você em              

breve se levante em nós. Levante o seu exército e nos leve a ficar em seu                

lugar. 

Os espíritos de resistência e rebelião entraram como uma praga de mofo.            

Isso tem permeado todos os cantos e todas as vezes boas coisas estão se              

transformando. Tudo o que pensamos que nunca poderia acontecer está          

acontecendo agora. Não há moralidade e até mesmo falar sobre Você ou            

até mesmo atuar na bondade é agora recebido com intenso ódio. 

Embora muitos dos meus sonhos tenham sido pessoais recentemente,         

eles parecem ter um padrão sistemático para eles. Em uma noite, terei            

sonhos infernais de opressão apavorante de meus inimigos passados. No          

entanto, na noite seguinte, eu terei uma noite de mudança sobrenatural e            

ser abençoado com força sobrenatural. 

Meu sonho na noite anterior foi como nenhum outro que eu já tive antes.              

Este sonho foi tão específico e claro que eu sabia que era diretamente de              

Deus. Em essência, Deus estava me concedendo uma habilidade que eu           

nunca havia pedido ou mesmo desejado. Embora eu não possa realmente           

receber essa habilidade como escrita, talvez seja mais uma metáfora de           

uma habilidade similar, eu realmente não tenho ideia do que Deus está            

fazendo neste momento. Enfim, aqui vai… 

Sub-sonho 1 “Asas incríveis para nós voarmos” começa… 
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Eu estava diante de uma situação impossível, um impasse onde eu não            

tinha capacidade de ir de um lugar para outro. Enquanto eu estava com             

uma amiga, eu não sabia quem ela era. Eu tinha desistido de toda a              

esperança, pois não tinha opções com minhas próprias forças. Eu sentei           

em um banco e comecei a chorar. Meu amigo veio me consolar… 

Amigo: “Erin, use o que Deus lhe deu, a habilidade de voar”. 

Eu: “Eu não posso voar”. 

Amigo: “Sim, você pode, Erin. Use suas asas! ” 

Nesse momento, milhares de joaninhas começaram a subir pelos meus          

braços. Eles então foram até a área das minhas omoplatas. Então senti            

algo bastante quente, algo semelhante a um choque de eletricidade, na           

área. Eu olhei com espanto quando as asas com penas começaram a            

crescer ao meu redor. As asas eram grossas e fortes, cerca de três             

centímetros de espessura e cerca de dois metros acima da minha cabeça. 

Incluindo a altura das asas, eu tinha pouco mais de sete pés de altura              

quando me levantei. As penas eram lindas, brancas iridescentes como          

opalas e ligeiramente rosadas na raiz. Eles eram macios como o toque.            

Quando os toquei, pude sentir o toque, pois as asas agora eram parte de              

mim e eu sentia nelas. Eu comecei a surtar porque eu não gostava de ter               

essas coisas crescendo nas minhas costas. Eu estava completamente         

chocada e admirada. 

Eu: “Oh não, eu me sinto estranho com isso. Eu não quero ser um              

pássaro! Eu não quero isso. Eu não posso viver assim. 

Eu teria continuado assim, mas meu amigo me interrompeu. 

Amigo: “Erin, estas são agora uma extensão de você. Deus abençoou           

você. ” 

Eu:“ Você tem certeza? Eu não acho que eu possa até mesmo passar por              

uma porta com estes! ” 

Amigo:“ Ah, é mesmo? Você acha que Deus cometeu um erro? Eu não             

penso assim. ”Ela sorriu e acrescentou bem-humorada. "Agora você está          

sendo ridículo." 

Eu: "Mas como vou usar roupas?" 

Amigo: "Você não está vestindo roupas agora?" 

Ela estava certa. As asas tinham passado pelas minhas roupas. 

Amigo: “Não se preocupe, pois tudo isso acontecerá sobrenaturalmente.         

Quando suas asas se retraem, suas roupas não mostrarão onde as asas            

passaram. Agora, passe por aquela porta e voe para onde você precisa            

estar. ” 

Eu:“ Mas eu serei visto como uma completa aberração. Eu serei caçado…” 

Amigo:“ Não se você não puder ser visto. Experimente-os. Vá pela porta            

aberta. ” 
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Eu olhei e havia uma porta aberta na minha frente. Assim que eu desejei              

passar pela porta, as asas se retraíram e não puderam ser vistas. Uma             

vez pela porta, eu pensei sobre onde eu queria ir e minhas asas             

imediatamente me levaram para lá. Com apenas um pouco de prática,           

essas asas agora eram como outro braço, mão ou perna para mim. 

Quando cheguei onde precisava estar, as asas desapareceram assim que          

aterrissei. Cheguei em volta e senti minha parte superior das costas e            

eles foram embora. Eles se foram! Eu olhei para um prédio alto e desejei              

estar lá. Minhas asas imediatamente brotaram e me levaram até lá. 

Eu podia ver meu reflexo no vidro do prédio enquanto subia. Minhas asas             

pareciam as de uma águia gigante, mas celestial. Assim que cheguei ao            

topo do prédio, pude ver tudo ao meu redor. Eu vi uma área distante que               

eu desejava explorar. Minhas asas me levaram lá. Eu ri de alegria            

enquanto voava para cima e ao redor da área. 

Eu: "Tudo bem, Senhor, estes são super legais!" 

Sub-sonho 2 "O malvado confessar a contragosto" começa ... 

Eu tinha conhecimento sobrenatural das tramas contra os inocentes pelos          

perversos ao meu redor. Eu podia ouvir a voz do Senhor incrivelmente            

clara. Suas instruções e seu conhecimento estavam sendo incorporados         

em mim instantaneamente e conforme necessário. Usando isso, Ele me          

deu a capacidade de parar os planos e frustrar os planos. Eu achei isto              

engraçado e gostei dos olhares nos rostos daqueles com más intenções. 

A presença de Deus dentro de mim fez com que aqueles que eram maus              

em seus corações confessassem seus desejos e expusessem seus         

esquemas. Depois de um tempo, isso ficou cada vez mais difícil de ser             

testemunhado. Isso porque havia tantas dessas pessoas más e se tornou           

exaustivo. Eu disse ao Senhor que isso estava me drenando demais e Ele             

me fortaleceu. Deus me fortaleceu! 

Sub-sonho 3 “Um grande inimigo é forçado a pagar” começa… 

Pessoas que nos roubaram foram forçadas a nos compensar pelos danos           

e prejuízos causados por seus roubos. No entanto, Deus estava          

forçando-os a pagar muitas vezes mais do que eles realmente tinham           

como punição por seus atos. Em uma estranha reviravolta, um de nossos            

inimigos, uma família inteira, estava sendo forçado a nos pagar US $ 4,5             

milhões. 

Eles estavam absolutamente furiosos comigo. Todo este grupo teve que          

primeiro confessar a nos prejudicar, mas depois começou a provocar,          

gritar e ameaçar-me à distância. Por uma razão que eu não tinha certeza,             

esta família estava confinada a um determinado lugar e não podia ir            

embora. Enquanto eu estava assustada com eles a princípio, logo percebi           

que Deus os havia tornado desamparados, além de seus xingamentos e           
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gritos. Eles não tinham capacidade de nos ferir novamente. Eu ouvi a voz             

de...Deus 

Deus: “Que eles amaldiçoem. Não fique ao redor deste lugar. Deixe assim            

suas maldições não têm lugar para pousar. Por que você está ouvindo            

isso em pé ao redor daqueles confinados aos seus lábios amaldiçoados?           

Você está livre para ir! ” 

Deus então me mostrou a porta de uma cela de prisão que Ele tinha              

aberto agora. Logo percebi que ainda estava lá porque não sabia de            

nada. Eu estava hospedado onde eu estava familiarizado, minha situação          

no passado. Felizmente, Deus mais uma vez me interrompeu ... 

Deus: “Erin, eu te libertei! Agora vá! ” 

Saí rapidamente com Suas bênçãos. 

Sonho 3 terminado… 

Bem, pai, aqui estou eu! Por favor, abra a porta do lugar Você vai nos               

mudar para sempre. Nós amamos você e desejamos ser libertados. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. Ele estava sorrindo. Eu o abracei. 

Uriel: Não se preocupe, Erin. Deus me enviou para que você saiba que             

você não é o único que está esperando. ” 

Eu:“ Uriel, é toda a minha casa. Precisamos ir em breve. Temos o             

suficiente para durar nossa casa por alguns meses. Nós não temos o            

suficiente para extras ou emergências. Nós não temos o suficiente para           

pagar por um movimento. Se você quiser, por favor, diga a Deus que             

precisamos de ajuda e que estamos no 'limbo'. ” 

Uriel:“ Enquanto 'limbo' é um termo terreno que significa que você está            

em um lugar incerto, Deus está sempre certo e não há ' limbo 'sob Deus.               

Talvez você devesse reler a letra da música que estava repetindo em sua             

mente esta manhã (Jimmy Cliff - Sentando aqui no limbo (1971)). Essas            

letras foram inspiradas por um tempo como esse. ” 

Eu:“ Por que estou tendo sonhos tão vívidos agora? O que esses sonhos             

significam? ” 

Uriel:“ Desde o começo, Deus instrui o homem enquanto ele dorme. Este            

é um lugar onde Deus tem a atenção total de um homem. Erin, você              

entende isso como, antes de receber sonhos e visões, como você           

aprendeu com Deus? Como você pode aprender com as Suas Palavras, a            

menos que Ele as inspire pelo Seu Espírito Santo? Como você poderia            

saber de coisas escondidas se Deus não as revelasse enquanto você           

dormia? 

“Agora, estas não são sua imaginação. Deus pode e fará tudo o que Ele te               

prometeu. Você está procurando aquilo que entende e aquilo que tem           

referência em Sua Palavra. No entanto, Deus está mostrando agora ainda           
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mais. Ele agora está lhe mostrando aquilo que é inimaginável, aquilo pelo            

qual você não orou. 

“Erin, Ele pode fazer todas as coisas impossíveis ao homem, entender?           

Não limite Deus. Erin, não o confine a uma palavra, mas ao invés disso,              

lembre daquele que falou a luz e separou a luz das trevas, Aquele que              

criou o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Quem é o guardião do                 

tempo e das estações? Quem criou o homem do pó e separou as águas              

da terra seca? 

“Há tantas coisas que Deus fez desde o começo até agora e por toda a               

eternidade. Quem pode colocar Deus em confinamento ou colocá-lo em          

'uma caixa'? Ele não é forte e poderoso o suficiente para levantar a             

tampa e escapar? Ele vê o que reside aqui na terra e não é removido das                

tramas dos ímpios ou dos ocultos. Ele enviará julgamento. 

“Ele também conhece os desejos de seus filhos. Ele também entende que            

eles são indefesos sem ele. Não se preocupe, Erin, como Ele é            

compassivo e cheio de graça. Erin, você foi escolhido por um tempo como             

este e, em sua fraqueza, Ele é forte. Em seus sonhos e visões, Ele te               

mostrou o que é bom. Seus planos para você são construir você e lhe              

conceder esperança e futuro. 

“Agora Ele te devolverá à terra que Ele te deu. Como uma águia, você              

voará sobre asas. Você vai escalar uma parede. Você mostrará a           

Poderosa Mão de Deus. Embora você tenha sido escondido, Ele o colocará            

em espaços abertos. Uma vez lá, seus inimigos, que também são           

inimigos de Deus, ficarão confinados ao lugar que Deus preparou para os            

ímpios. 

“Uma onda de milagres, sinais e maravilhas virá sobre a terra           

amaldiçoada. Molas de água viva subirão até lá. Assim como as marés            

deram origem ao mal, o próprio Deus enviará uma onda maior para            

abalar a terra. Lembre-se de que Deus está dentro dela e ela não cairá.              

Lembre-se de que Deus a ajudará ao romper do dia. 

“Agora, regozije-se quando seus sonhos o instruírem sobre Seus planos          

para você. Ouça as letras da música, Erin, e seja encorajado. Como Ele             

mostra a você como você deve ir e todas as outras rotas estão fechadas,              

espere por Ele. Espere por Ele como Ele é bom e Seus caminhos são mais               

elevados. 

“Ele abriu sua cela na prisão e lhe deu roupas de homem livre. Ele              

também pediu para você ser um convidado em sua mesa todos os dias.             

Ele também lhe deu subsídio e cuidou de você todos os dias da sua vida.               

Agora se alegre, Erin! Alegrem-se, alegrem-se! Passe pela porta! ” 

Eu:“ Eu deveria bater primeiro? ” 
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Uriel: Sorrindo. “Eu acredito que todo o Céu, e até mesmo a Terra, ouviu              

sua batida. Deus sabe, Erin, e Ele responderá. É a Sua porta para abrir e               

você deve andar por ela quando Ele abrir. Agora coma o que é bom. Ele               

te deu um lugar lindo, um lugar em que você vai entrar em breve. 

“Oh sim… se Deus quer lhe dar asas para voar, então receba isto. Não              

limite Deus, o Grande EU SOU, Aquele que criou você, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, eu entendo ”. 

Uriel:“ Então aproveite este dia que Ele lhe deu ”. 
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